
Welkom 
ouder(s)/verzorger(s) van de 

leerlingen van leerjaar 4
u vindt de presentatie terug op 

onze website! 
www.teylingen-college.nl 

http://www.teylingen-college.nl


Programma 
- Welkom
- Voorlichting examens  
- Voorlichting vervolgopleiding 



Eindexamenjaar 2020-2021 
inhoud en opzet VMBO

Op dit moment al 30% in de 
pocket en het CSPE al afgerond! 



Verdeling Examen 

EXAMEN 2020-2021
Totaal 100% 

Schoolexamen  
SE → 50% 
CKV & 
maatschappijleer 
reeds afgerond 

Centraal Examen 
CE → 50% 
alleen CSE 



Vakken in het schoolexamen leerjaar 4 
VMBO - Basis 
(HBR) 

VMBO - Basis
(BWI/PIE) 

beroepsgericht programma beroepsgericht programma 

Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding 

Nederlands Nederlands

Engels Engels

Wiskunde Wiskunde

Economie Nask1  



Vakken schoolexamen leerjaar 4
VMBO - Kader (HBR) VMBO - Kader (BWI/PIE) VMBO - TL 

beroepsgericht programma beroepsgericht programma Lichamelijke opvoeding 

Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding Nederlands 

Nederlands Nederlands Engels 

Engels Engels Wiskunde 

Wiskunde/Duits Wiskunde Economie 

Economie  Nask1 2 van de 3: Duits/ Nask1/ 
Biologie 

Profielwerkstuk 



Schoolexamen & PTA 
- Programma van Toetsing en Afsluiting → te vinden op 

www.teylingen-college.nl ; 
- Voor de theorievakken nog 70% af te sluiten; 
- Vmbo- BL en KL volgen 4 keuzevakken; 
- U wordt per e-mail op de hoogte gesteld van belangrijke informatie. 

Belangrijke weken: → zie ook de agenda op de website + overzicht

periode 4.1 9 t/m 13 november 2020 Schoolonderzoek week 1 

periode 4.2 8 t/m 12 maart 2021 Schoolonderzoek week 2 

periode 4.2 18 maart 2021 Herkansing Schoolonderzoek 

Na SO-week 2 is het schoolcijfer voor elk vak compleet.

http://www.teylingen-college.nl


Centraal Examen 

CSPE:
Centraal Schriftelijk Praktisch Examen 
= afgesloten in leerjaar 3 

CSE:
Centraal Schriftelijk Eindexamen 

alle algemene vakken; Nederlands etc. 

VMBO -basis: op de computer; 
VMBO -kader: op de computer; 
 VMBO -TL: schriftelijk.

herkansing mogelijk wanneer de leerling na 
tijdvak 1 CSE (juni 2021) gezakt is 

1 herkansing mogelijk 



Leerlingen met recht op extra hulpmiddelen 
1. Leerling moet in het bezit van een verklaring/diagnose anders kunnen er 

geen hulpmiddelen ingezet worden; 
2. Ouders hebben een google formulier ontvangen over hoe de leerling de 

hulpmiddelen wilt inzetten. Gelieve voor 30 september a.s. het formulier 
te retourneren.

Mogelijkheden voor extra hulpmiddelen:

Audio - 
ondersteuning 

Toetsing op 
kurzweil  extra tijd



Geslaagd!?  

alles een 
zes of 
hoger 1x vijf

en de rest 
zes of 
hoger 

1x vier 
1x zeven 
en de rest zes of 
hoger 

2x een vijf 
1x zeven en 
de rest zes of 
hoger

cijfer behaald 
tijdens het CE 
gemiddeld een 5,5 
of hoger

Nederlands 
minimaal 
een vijf & 
LWT een 

zes  

Schoolcijfer rekenen - 
alleen voor leerlingen die 
Duits hebben en geen 
Wiskunde.

maatschappijleer 
telt mee in de 
zak/slaag 
regeling



Verdiepende exameneisen 4BL en 4KL

cijfer van een 
keuzevak mag 
gemiddeld niet 
lager zijn dan 
een 4,0 
gemiddeld

de vier 
keuzevakken 
moeten 
gemiddeld 
uitkomen op 
een 
voldoende;
5,5 of hoger. 



Voorlichting 
vervolgopleiding
De mogelijkheden na de KTS 



Functie van decaan op de KTS 
Begeleiden van leerlingen in hun belangrijke keuzemomenten tijdens hun 
schoolloopbaan.

Contactgegevens: 

dhr. D. Gruis - Decaan KTS - d.gruis@teylingen-college.nl 

Tevens is het mogelijk om een afspraak te maken, bijv. tafeltjesavonden. 

mailto:d.gruis@teylingen-college.nl




Belangrijke data voor u - decanaat 
Wanneer Activiteit toelichting 

sept 2020 Bij vakscholen kan nu al ingeschreven 
worden - dit om wachtlijst te voorkomen 

Bijv. Lis, HMC etc. 

Geannuleerd Hooglandse kerk alle mbo-scholen aanwezig

5 nov 2020
onder 
voorbehoud

Voorlichtingen diverse vervolgopleidingen 
na KTS 

in digitale vorm 

5 oktober Infomoment voor ouders mboRijnland

nov/dec 2020 MBO-scholen starten met open dagen, 
maar vaak is de inhoud en vorm nog niet 
bekend, bekijk de websites

ook in jan/feb en maart 
2021



Belangrijke data voor u - decanaat 
Wanneer Activiteit toelichting 

26 jan 2021 voorlichting KTS over examen en 
vervolgopleiding zowel ouder als leerling

zien we elkaar weer op 
gepaste afstand. 

1 feb 2021 extra aanmeldcriteria MBO-scholen 
bekend en numerus fixus 

denkt u aan fitheidstest, 
gemiddelde theorie-vakken

 31 mrt 2021 laatste dag om in te schrijven zodat 
leerling recht heeft op plaatsing op MBO 

1 apr 2021  plaatsingsrecht vervalt 

apr/mei/jun
2021

vinden de meeste intakegesprekken 
plaats op MBO 



Intergrip - toelichting  
- Activeren van persoonlijke code voor het digitaal doorstroomdossier. 
- Invullen vragen Deel A, mentor vult Deel B in. 
- Belangrijk om uitgenodigd te worden voor een intakegesprek & voor het 

uitschrijvingsbewijs wat bij het diploma meegegeven wordt. 



Portfolio 
In de LOB-methode (Qompas) maken de leerlingen een portfolio aan 
(verzameling van allerlei activiteiten). 

Leerlingen nemen dit mee tijdens het intakegesprek en aan het eind van het 
schooljaar naar de vervolgopleidingen.



Leerplicht 

Leerplicht tot 16 jaar

Kwalificatieplicht mbo niveau 2
havo diploma
vwo diploma

tot 18 jaar

Onder aandacht
Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt (RMC)

Indien geen startkwalificatie tot 23 jaar

Sociale kaart Leerplicht/Holland Rijnland

https://www.socialekaarthr.nl/


Staat het er nog?



Einde presentatie 
Tot ziens op 26 januari 2021 

voor deel 2 centraal examen en 
vervolgopleiding 


